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המספרים מתחת לכל שם מציי ים את מספרי הגיליו ות בהם השתתף היוצר

שירה
אברהם מטקוביץ
189 ,183
אורלי שמואלי
188 ,184
איטה חזן
188
אפרת בן יצחק
187
גיל אדטו
190 ,189
דויד מ שה
185 ,181
ד י ייפלד
190 ,189 ,188 ,187 ,186 ,185 ,184 ,183
דפ ה לבוביץ'
188 ,187 ,186 ,183 ,182
ז'א ה קורון
187 ,185 ,182
טלי פלג

186 ,185 ,184 ,183 ,182 ,181

יהורם גלילי
190
יוכי צוקר פרלמן
190
יסמין סצ' י
184
לאה טרן
183 ,182 ,181
ליאור שיר
190 ,189 ,188 ,187 ,186 ,185 ,184 ,183 ,182 ,181
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לילי סלע
189 ,188 ,187 ,186 ,185 ,184 ,183 ,182 ,181
מירי גלעד
184 ,183 ,182
ועם דרומי
190 ,189 ,188 ,187 ,186 ,185
יקולא יוזגוף אורבך
190
סברי ה דה ריטה
189 ,188 ,186 ,181
ע בל אשל כה סקי
182
רז סופר

186 ,185 ,184

רפאל אזרן
181
שׂישׂי מאיר
187
שקד שפירא
189

אומ ות חזותית
אורי פרץ
190 ,189 ,188 ,187 ,186 ,185 ,184 ,183 ,182 ,181
אריאלה מיכאלי
183 ,182 ,181
יהושוע פרו ט
190 ,189 ,188 ,187 ,186 ,185 ,184 ,181
יעל דורון
190 ,189 ,185 ,182
ליאור שיר
188
מירה צדר
184
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מירה צוקרמן
187 ,186 ,185 ,184 ,181
סברי ה דה ריטה
190 ,189 ,188 ,187 ,186 ,185 ,184 ,183 ,182
עופרי מרום
190 ,189 ,188 ,184 ,183 ,182 ,181
ע בל אשל כה סקי
187 ,183
רו ית חדד
188 ,186
שלומית כרמלי
190 ,189 ,187 ,186 ,185 ,183 ,182 ,181

טבלת גיליו ות
גיליון

תאריך

שירה

181

19.5.2017

דויד מ שה ,טלי פלג ,ליאור שיר ,לאה טרן,
לילי סלע ,סברי ה דה ריטה ,רפאל אזרן

182

26.5.2017

183

2.6.2017

דפ ה לבוביץ' ,ז'א ה קורון ,טלי פלג ,לאה
טרן ,ליאור שיר ,לילי סלע ,מירי גלעד ,ע בל
אשל כה סקי
אברהם מטקוביץ ,ד י ייפלד ,דפ ה לבוביץ',
טלי פלג ,לאה טרן ,ליאור שיר ,לילי סלע,
מירי גלעד

184

9.6.2017

אורלי שמואלי ,ד י ייפלד ,טלי פלג ,יסמין
סצ' י ,ליאור שיר ,לילי סלע ,מירי גלעד ,רז
סופר

185

16.6.2017

דויד מ שה ,ד י ייפלד ,ז'א ה קורון ,טלי פלג,
ליאור שיר ,לילי סלע ,ועם דרומי ,רז סופר

186

23.6.2017

ד י ייפלד ,דפ ה לבוביץ' ,טלי פלג ,ליאור
שיר ,לילי סלע ,ועם דרומי ,סברי ה דה ריטה,
רז סופר

187

30.6.2017

אפרת בן יצחק ,ד י ייפלד ,דפ ה לבוביץ',
ז'א ה קורון ,ליאור שיר ,לילי סלע ,ועם
דרומי ,שׂישׂי מאיר

188

7.7.2017

אורלי שמואלי ,איטה חזן ,ד י ייפלד ,דפ ה
לבוביץ' ,ליאור שיר ,לילי סלע ,ועם דרומי,
סברי ה דה ריטה

189

14.7.2017

190

21.7.2017

אברהם מטקוביץ ,גיל אדטו ,ד י ייפלד,
ליאור שיר ,לילי סלע ,ועם דרומי ,סברי ה דה
ריטה ,שקד שפירא
א ה קפלי סקי ,גיל אדטו ,ד י ייפלד ,יהורם
גלילי ,יוכי צוקר פרלמן ,ליאור שיר ,ועם
דרומי ,יקולא יוזגוף אורבך

אומ ות חזותית
אורי פרץ ,אריאלה מיכאלי,
יהושוע פרו ט ,מירה
צוקרמן ,עופרי מרום,
שלומית כרמלי
אורי פרץ ,אריאלה מיכאלי,
יעל דורון ,סברי ה דה ריטה,
עופרי מרום ,שלומית כרמלי
אורי פרץ ,אריאלה מיכאלי,
סברי ה דה ריטה ,עופרי
מרום ,ע בל אשל כה סקי,
שלומית כרמלי
אורי פרץ ,יהושוע פרו ט,
מירה צדר ,מירה צוקרמן,
סברי ה דה ריטה ,עופרי
מרום
אורי פרץ ,יהושוע פרו ט ,יעל
דורון ,מירה צוקרמן,
סברי ה דה ריטה ,שלומית
כרמלי
אורי פרץ ,יהושוע פרו ט,
מירה צוקרמן ,רו ית חדד,
סברי ה דה ריטה ,שלומית
כרמלי
אורי פרץ ,יהושוע פרו ט,
מירה צוקרמן ,סברי ה דה
ריטה ,ע בל אשל כה סקי,
שלומית כרמלי
אורי פרץ ,יהושוע פרו ט,
ליאור שיר ,סברי ה דה
ריטה ,עופרי מרום ,רו ית
חדד
אורי פרץ ,יהושוע פרו ט ,יעל
דורון ,סברי ה דה ריטה,
עופרי מרום ,שלומית כרמלי
אורי פרץ ,יהושוע פרו ט ,יעל
דורון ,סברי ה דה ריטה,
עופרי מרום ,שלומית כרמלי
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רשימות /
סיפורת

